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Vals of slim?1

4

Milan en Julia slaan een paadje in naast een blok huizen.

‘Hier fi ets ik dan keihard in,’ zegt Milan. ‘Dat hebben de jongens vast niet in de gaten.’

Julia schudt haar hoofd.

‘Maar eigenlijk is dat toch vals spelen?’ vraagt ze.

‘Misschien een klein beetje,’ geeft Milan toe, ‘maar het is ook wel ongelofelijk slim.’

Het paadje komt uit op een brede straat. 

‘Hier ga ik dan linksaf,’ zegt Milan, ‘en dan heb ik de snelste tijd van allemaal.’

Ze lopen naar links.

Aan het begin van de straat is een dikke krijtstreep op de weg getrokken.

Julia kijkt nog eens achterom naar het paadje.

‘Volgens mij kunnen ze je zien als je uit dat paadje komt,’ zegt ze.

Milan kijkt ook om en schudt beslist zijn hoofd.

‘Nee hoor, er staan allemaal auto’s en bomen voor.’

Hij kijkt op zijn horloge.

‘Ik ga mijn fi ets ophalen, want het is al kwart over drie. De wedstrijd

begint over drie kwartier.’

  Wie zijn de hoofdpersonen? Schrijf de namen op.

....................................................... en ....................................................... zijn de hoofdpersonen.Milan Julia
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  Hoe wil Milan de wedstrijd winnen?

  Hij wil extra gaan trainen.       

  Hij wil een stuk afsnijden.       

  Hij wil een snelle fiets kopen.   

  Hij wil als eerste starten.

 Hoe laat begint de wedstrijd?

  om kwart voor vier

  om kwart over drie

  om half vijf

  om vier uur

  Wie zijn Milan en Julia?

Naam: Milan

Kleding: sportbroek + shirt, gympen 

 Haar: stekeltjes                                        

Opvallend kenmerk: stopwatch in 

      zijn hand 

Naam: Julia 

Kleding: spijkerbroek, trui, gympen 

Haar: paardenstaart

Opvallend kenmerk: kralenketting 

      om haar nek



1

6

  Wat hoort bij een echte wielerwedstrijd? Kleur de goede hokjes blauw.

  startschot   kopgroep

  grensrechter   valpartij

  finish    basket

  Wat is het? Schrijf het eronder.

  Vul het goede woord in.

Kies uit: tegen - in - langs - met - op

 1 De wielrenner reed vlak ............................................. een paaltje.

 2 Hij zette zijn fiets ............................................. een boom.

 3 Ze reden ............................................. drie man op kop.

 4 Ze pompte wat lucht ............................................. de banden.

 5 Hij zette een helm ............................................. zijn hoofd.

b ...................................................................... s ...................................................... z....................................................... v ...................................................... t .............................................................

langs

idon topwatch adel alhelm rapper

tegen
met

in
op
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  Welke woorden betekenen ongeveer hetzelfde? Trek er een lijn tussen.

 vals zeker

 beslist              lijn

 slim weg

 straat gemeen

 streep pienter

  Hoe heet het boek? Het is een spannend verhaal over een meisje dat op de fiets naar haar oma 

gaat en verdwaalt. Schrijf de titel naast het boek.

Kies uit: Vervoermiddelen - Wim is nummer één! - De weg kwijt! - Fietsroutes in Gelderland

 

  ........................................................................................

  ........................................................................................  

 

  Wat vind jij van Milans plan?

Dat vind ik  ...............................................................................................................................  , want   ........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

De weg kwijt!

eigen keuze heb je verteld
   waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!



Knikkertijd!2

8

Het is knikkertijd op de school van Milan en Julia.

Julia leest in een boek over knikkers het volgende:

A Knikkeren bestaat al heel lang. Vroeger maakten de mensen de knikkers zelf van marmer, steen, hout 

 of klei. Niet alleen kinderen knikkerden vroeger, maar ook grote mensen.

B Glazen knikkers komen nu het meest voor. Eerst wordt er glas gesmolten in een oven. Dan wordt het 

 zachte glas door een gat geperst. Zo krijg je een sliert. Die sliert wordt in gelijke stukjes geknipt. In een 

soort molen worden die stukjes tot knikkers gerold.

C  Je kunt allerlei spelletjes doen met knikkeren. Je kunt doen wie het dichtst bij een streep gooit. Of je moet 

de knikkers in een kuiltje zien te krijgen. Rol je de knikker ernaast dan is de volgende aan de beurt. Wie de 

laatste erin krijgt wint de pot.

D Hoe knikker je? Ook dat kan op veel manieren. Met een vinger tegen de knikker aanstoten bijvoorbeeld.

 Of een knikker wegschieten met je duim. Het gaat er altijd om dat je goed mikt.

  Wat voor soort tekst leest Julia?  

  een verhaal                                        

  een weettekst                 

  een doetekst                  

  een brief

 Wat is het onderwerp van de tekst?

  spelletjes voor buiten

  knikkers

  glazen knikkers

  goed mikken



S
te

nv
er

tb
lo

ks
 •

 L
ee

sm
ee

st
er

s 
5

9

  Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?

  Hij wil je leren hoe je iets moet doen.

  Hij wil je ergens voor waarschuwen.

  Hij wil je een spannend verhaal vertellen.

  Hij wil dat je van de tekst iets leert.

  Waar gaan de stukjes tekst over?

Kies uit: soorten knikkerspelletjes - knikkeren vroeger - glazen knikkers - de techniek van het knikkeren

Stukje A gaat over  ................................................................................................................................................................................

Stukje B gaat over ................................................................................................................................................................................

Stukje C gaat over  ................................................................................................................................................................................

Stukje D gaat over  ...............................................................................................................................................................................

  Welk woord betekent het tegenovergestelde? Schrijf het erachter.

Kies uit: verliezen - later - breed - veraf - hoog - kort

 1 Niet dichtbij, maar  ..........................................................................................................................................

 2 Niet vroeger, maar  ..........................................................................................................................................

 3 Niet winnen, maar  ..........................................................................................................................................

 4 Niet lang, maar  ...................................................................................................................................................

knikkeren vroeger
glazen knikkers

soorten knikkerspelletjes
de techniek van het knikkeren

veraf
later

verliezen
kort



2
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  Is het waar, niet waar of staat het er niet in? Zet steeds een kruisje in het goede hokje.

 dat is dat is dat staat

 waar niet waar er niet in 

 1 Vroeger maakte men zelf knikkers.        

 2 Knikkers worden met de hand gerold. 

 3 Volwassenen knikkerden vroeger ook.

 4 Knikkeren in een kuiltje komt het meest voor.  

 5 De meeste kinderen vinden knikkeren leuk.     

  Zet de drie woorden in de volgorde van het alfabet. Kijk steeds goed naar de tweede letter.

 1 knikker - kuiltje - kind  .................................................... -  .....................................................  -  ....................................................

 2 sliert - streep - spel  .................................................... -  .....................................................  -  ....................................................  

 3 molen - mikken - marmer  .................................................... -  .....................................................  -  ....................................................  

  Vul het goede woord in.

Kies uit: jouw - ons - jullie - uw - onze

 1 Deze knikkers zijn van jou. Het zijn  ........................................................  knikkers.

 2 Het boek is van jullie. Het is  .............................................................  boek.

 3 Die auto is van u.  Het is  .............................................................  auto.

 4 Die fietsen zijn van ons. Het zijn  ........................................................  fietsen.

kind
sliert

marmer

knikker
spel

mikken

kuiltje
streep
molen

jouw
jullie
uw

onze
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  Wat betekenen de schuingedrukte woorden? Schrijf het op.

 1 Hij is uit onze club geknikkerd.    .........................................................................................

 2 Hij heeft een kale knikker.        ......................................................................................... 

 3 Er is toch niets aan de knikker?  .........................................................................................

  Welk spelletje zie je? Schrijf het eronder.

  Vind jij knikkeren een leuk spel?

Kies uit: wel - niet

Ik vind knikkeren  .......................................................  leuk, omdat    ...........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b ..............................................v ....................................................... v ................................................................................................ t .........................................................................................................

gegooid
hoofd
hand

oompje erwisselen erstoppertje ikkertje

eigen keuze heb je verteld
   waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!



Grote jongens3

12

Julia en Milan lopen van school naar huis.

Op het kruispunt waar ze moeten oversteken staat een groep jongens.

Ze ( 1 ) schreeuwen en voetballen met een leeg bierblikje.

Milan wordt bijna door het blikje geraakt.

‘Hé, kijk eens een beetje uit!’ roept hij  ( 2 ) boos.

Een grote jongen gaat vlak voor Milan en Julia staan.

‘Je hebt toch geen brutale mond, hè?’ zegt hij.

Julia trekt Milan aan een mouw.

‘Ik ( 3 ) denk dat we ( 4 ) maar beter kunnen doorlopen,’ zegt ze ( 5 ).

‘Ja, hoepel maar gauw op hier,’ zegt de grote jongen.

Milan en Julia steken vlug het kruispunt over.

De grote jongen geeft het blikje een trap.

Het zeilt over de straat in de richting van Milan.

Die raapt gauw het blikje op en holt weg.

Julia rent zo hard ze kan achter hem aan.

‘Geef dat blikje terug!’ brult de grote jongen kwaad.

Maar Milan en Julia zijn al om de hoek verdwenen.

Milan gooit het blikje in een vuilnisbak.

‘Wat een stom joch was dat!’ moppert hij.

‘Maar nu kan hij ( 6 ) mooi niet meer voetballen.’
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  Wie wordt er mee bedoeld? Zet een kruisje in het goede hokje.

 Julia de jongen Milan Milan en     een groep
    Julia        jongens

 1 Ze ( 1 )

 2 hij ( 2 )

 3 Ik ( 3 )

 4 we ( 4 )

 5 ze ( 5 )

 6 hij ( 6 )

  Hoe ziet de grote jongen eruit? Lees eerst de omschrijving.

Omschrijving: De grote jongen is lang en mager. Hij heeft een broek aan met een scheur bij de rechterknie.

   De rits van zijn jack is halfopen. 



3

14

  Vul het goede woord in.

Kies uit: nadat - of - voordat - zodat - dus

 1 ....................................................... hij naar bed gaat, poetst hij zijn tanden.

 2 Ik weet niet ....................................................... zij meegaat.

 3 ....................................................... mijn moeder had betaald, mochten we naar binnen.

 4 De jongen ging op zijn tenen staan, ....................................................... hij over de muur kon kijken.

  Wat is het? Schrijf het eronder.

Kies uit: blikje - jerrycan - krat - container - vat 

  Welk woord hoort in elk rijtje niet thuis? Zet er een streepje door.

koekblik kruispunt driehoek                       

soepblik doelpunt loophoek

taartblik mikpunt eethoek

bakblik klimpunt rechthoek

................................................................... .............................................................. ........................................................ .............................................................. .............................................................krat

Voordat
of

Nadat
zodat

vat blikje container jerrycan
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  Wat betekenen de uitdrukkingen? Zet een kruisje in het goede hokje.

 1 De benen nemen.  

  Er snel vandoor gaan.

  Een stukje gaan wandelen.

 2 Iemand de stuipen op het lijf jagen.  

  Iemand erg laten schrikken.

  Iemand een grote mond geven.

  Wat is het gevolg? Trek er een lijntje naartoe.

 1 Hij houdt de doos ondersteboven. Een fietser rijdt haar aan.

 2 Ze kijkt niet goed uit bij het oversteken. De MP3-speler werkt niet.         

 3 De sleutel past niet in het slot. De inhoud valt op de grond. 

 4 De batterij is leeg.  We kunnen niet naar binnen.

  Milan pakte het blikje en rende weg. Zou jij dat durven?

Kies uit: wel - niet

Dat zou ik  ............................................................................ durven, want   ........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eigen keuze heb je verteld
   waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!



Mooie stenen4

16

Julia wil zelf een cadeautje maken voor vaderdag.

Ze heeft van school een boek meegenomen naar huis.

Op haar kamer leest ze wat erin staat:

Dit heb je nodig:Dit heb je nodig:

* een mooie kiezelsteen * lijm

* zeep * kleurpotloden

* een schaar * lak

Zo moet je het doen:Zo moet je het doen:

1 Maak de steen goed schoon met zeep.

2 Kleur iets moois op dun papier, bijvoorbeeld een bloem.

3 Knip je tekening uit.

4 Plak de tekening op de steen. Gebruik hiervoor een kant die bovenop ligt als je de steen plat neerlegt.

5 Lak de hele steen.

  Wat voor soort tekst leest Julia?

  een tekst waar je iets van leert

  een tekst die je leert hoe je iets moet doen

  een reclametekst

  een spannend verhaal

Wat heb je niet nodig? Kleur de goede hokjes blauw.

  schaar mes  

  kleurpotloden steen  

  lak zeep  

  plakband lijm 
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  Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?

  Hij wil je iets verkopen.

  Hij wil je iets vragen.

  Hij wil je leren hoe je iets moet doen.

  Hij wil je iets leren om te weten.

  Lees het tekstje over bakstenen. Is het waar of niet waar?

Bakstenen zijn de stenen waar huizen meestal van worden gebouwd. Ze worden gemaakt van klei. Vroeger 

deed men dat met de hand. De klei werd in een houten bak gegooid. Die bak was verdeeld in vakjes met de 

grootte van een steen. De klei die er bovenuit stak, sneed men af met ijzerdraad. Als je de bak omkeerde, 

 vielen de stenen eruit. Ze konden dan eerst gedroogd en tenslotte gebakken worden.

   waar niet waar

 1 Voor het bakken werden de stenen eerst gedroogd.     

 2 Te veel klei werd met een mes verwijderd. 

 3 De bak met steenvormen was van ijzer. 

 4 Bakstenen worden gemaakt van wit zand. 

 5 Huizen worden meestal gebouwd van bakstenen.  

  Wat ontbreekt er bij de dingen die je nodig hebt?

  een pen

  dun papier

  een zaag

  een liniaal



4

18

  De plaatjes staan in de goede volgorde. Schrijf de goede zinnen eronder.

 1 Plak de tekening op de steen.

 2 Knip de tekening uit.

 3 Maak de steen schoon.

 4 Lak de steen.

 5 Teken iets moois.

  Is het een goed woord? Zet er dan een rondje om.

 baksteen - duiksteen - edelsteen - gootsteen - kalksteen - niersteen - meetsteen - dobbelsteen - hartsteen

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Maak de
steen schoon.

Knip de 
tekening uit.

Plak de tekening
op de steen.

Lak
de steen.

Teken
iets moois.
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  Hoe ziet het boek van Julia eruit?

  Welke bloemen zijn er op de kiezelstenen getekend? 

Schrijf het eronder.

t ......................................................................... r ......................................................................... n ........................................................................ s ........................................................................

  Waar zou je de versierde steen voor kunnen gebruiken? Bedenk drie dingen.

 1  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 2  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 3  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ulp oos arcis neeuwklokje

eigen keuze
eigen keuze
eigen keuze



Ik zie niks!5

20

‘Ik vind het best spannend,’ zegt Milan tegen Julia.

Links van hem zit Julia en rechts van hem haar moeder.

Julia wil wat zeggen, maar langzaam gaan de lichten uit.

De grote gordijnen schuiven elk naar een kant.

Er begint een reclamefi lm over broeken.

Daarna komt er een lange reclame over vakanties. 

Milan schuift op zijn stoel heen en weer.

‘Wanneer begint het nou een keer?’ moppert hij.

‘Nog een kwartiertje,’ zegt de moeder van Julia.

‘Het duurt altijd even voordat de hoofdfi lm begint.’

Na de reclame komt er een ander fi lmpje.

Het gaat over de dijken in ons land.

Een man vertelt dat de dijken heel veel geld kosten.

Eindelijk is het fi lmpje afgelopen.

Milan gaat er eens goed voor zitten.

In de rij voor hem zoekt een lange man een plek.

Hij gaat op de lege stoel voor Milan zitten.

Milan probeert een paar keer om de man heen te kijken.

Dan stoot hij Julia’s moeder aan.

‘Ik kan niks zien door die lange vent,’ zegt hij.
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  Wat voor soort tekst is het?  

  een weettekst               

  een doetekst                

  een sprookje                

  een verhaal                 

  Is het waar, niet waar of kun je het niet weten? 

Zet steeds een kruisje in het goede hokje. waar    niet waar niet weten

 1 Milan is ongeduldig.                      

 2 De hoofdfilm is een tekenfilm. 

 3 Er komt eerst reclame. 

 4 Er is een pauze in de hoofdfilm. 

 5 Een lange man gaat vlak voor Julia zitten. 

 6 De hoofdfilm duurt langer dan twee uur. 

Waar speelt het zich af?

  in de kamer

  in de bioscoop

  in de winkel

  op school

Wanneer speelt het zich af?   

  ’s morgens

  ’s middags

  ’s avonds

  Dat staat er niet in.

  Wat hoort bij een film? Trek er een lijntje naartoe.

 hoofdrol toneel acteur

 regisseur FILM dirigent

 actrice bijrol directeur

dat kun je



5

22

  Welk plaatje hoort bij het verhaal?

  Vul het goede woord in.

Kies uit: nooduitgang - donker - pauze - actrice - reclame - popcorn - loket

 1 In veel bioscopen wordt ......................................................................................... verkocht.

 2 De ......................................................................................... speelde werkelijk geweldig.

 3 Bij brand moet je de ......................................................................................... gebruiken.

 4 Kaartjes koop je aan het ..........................................................................................

 5 In de ......................................................................................... gaan veel mensen naar het toilet.

 6 Tijdens de film zit je in het .......................................................................................... 

 7 Meestal zie je eerst ......................................................................................... voordat de film begint.

popcorn
actrice

nooduitgang
loket

pauze
donker

reclame
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  Bij welke film hoort het? Schrijf de woorden in de goede rij.

Kies uit: kanonnen - spook - bombarderen - ooievaar - geest - tijger - soldaten - mieren - weerwolf 

 natuurfilm griezelfilm oorlogsfilm 

.........................................................................................  .........................................................................................  ..........................................................................................................

.........................................................................................  .........................................................................................  ..........................................................................................................

.........................................................................................  .........................................................................................  ..........................................................................................................

  Wat betekenen de uitdrukkingen? Zet een kruisje in het goede hokje.

 1 Geen hand voor ogen kunnen zien.

   Helemaal niets kunnen zien.

   Een hand voor je ogen houden, zodat je niets kunt zien.

 2 Hij kwam ogen tekort.

   Hij had maar één oog.

   Hij had moeite om alles te volgen.

  Wat voor film vind jij het mooist?

Kies uit: tekenfilm - griezelfilm - spannende film - lachfilm

Ik vind een   ........................................................................................  het leukst, omdat  ............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eigen keuze

ooievaar
tijger

mieren

spook
geest

weerwolf

kanonnen
bombarderen

soldaten

heb je verteld
   waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!



Wat een herrie!6

24

Juf Loes leest de volgende tekst voor aan groep vijf:

Lawaai

Naast de school komt een kantoor.

Ze zijn ook nu weer aan de gang.

Machines dreunen, mannen schreeuwen,

en dat al zeven weken lang.

Onze meester wordt steeds kwaaier,

hij komt er haast niet bovenuit.

We verstaan de helft van wat hij brult,

want buiten snerpt een fl uit.

Dan plotseling is het buiten stil,

we kijken elkaar stomverbaasd aan.

‘Wat gek!’ roept meester Jos heel hard,

‘waar komt die stilte opeens vandaan?’

J. van Heeten
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  Wat voor soort tekst is het?

  een doetekst

  een gedicht

  een verhaal

  een weettekst

  Hoe kun je zien dat er drie coupletten zijn?

  Dat heeft juf Loes verteld.

  Tussen de coupletten is een witregel.

  Er staan nummers voor de coupletten.

  Elk couplet begint vetgedrukt.

 Wie is J. van Heeten?    

  de tekenaar            

  de uitgever            

  de drukker             

  de schrijver           

  Wat is het voor machine? Schrijf het eronder.

 Kies uit: nietmachine - wasmachine - grasmachine - graafmachine - rekenmachine - naaimachine

....................................................................... .......................................................... .................................................... ............................................................... ..................................................................rekenmachine wasmachine nietmachine naaimachine graafmachine



6
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  Vul het goede woord in. Kies uit: door - achter - voor - na - langs - met

 1 Ze verstopte zich ........................................................ een stapel hout.

 2 De meester gaf een klap ........................................................ zijn hand op het bord.

 3 Er vloog een propje ........................................................ de lucht.

 4 ........................................................ het voorgerecht kwam het hoofdgerecht.

 5 Juf Loes gaat ........................................................ het raam staan.

  Welk geluid maakt het? Vul het in. Kies uit: knettert - plonst - knalt - ritselt - knerpt - rommelt

 1 De muis ........................................................................ tussen de dorre bladeren.

 2 Het onweer ........................................................................ in de verte.

 3 Het hout in de haard ........................................................................ gezellig.

 4 De steen ........................................................................ in de sloot.

 5 De sneeuw ........................................................................ onder onze voeten.

  Vul de goede rijmwoorden in.

 Een poedel in Roermond            

 voelde zich niet .........................................................           

 De dokter riep:                   

 ‘U heeft de ........................................................!

 U bent zo ziek als een ..........................................................’

achter
met

door
Na

voor

gezond

griep
hond

ritselt
rommelt

knettert
plonst

knerpt
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  Wie is meester Jos? Lees eerst de omschrijving.

Omschrijving: Meester Jos heeft een bril op en een baardje. Hij heeft een coltrui aan. 

    Achter zijn linkeroor heeft hij een pen.

  Is het een goed woord? Zet er dan een rondje om.

blokfl uit - hoofdfl uit - panfl uit - dwarsfl uit - fabrieksfl uit - bosfl uit - altfl uit

  Zou jij later schrijver willen worden?

Kies uit: wel - geen 

Ik zou later  .........................................................................................  schrijver willen worden, want     .....................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eigen keuze heb je verteld
   waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!



Hoge bomen...7

28

Milan heeft een boek van zijn vader gekregen.

Nieuwsgierig leest hij wat er in staat:

Een jungle is geen gewoon bos zoals wij dat kennen. Een jungle 

is een dicht bos in een tropisch land. In een jungle leven wilde 

dieren en het is er vaak heel vochtig.

In de jungle komen veel planten en bomen voor. De planten 

hebben heel mooie kleuren en vaak groeien ze in de bomen. 

De bomen worden soms heel hoog. De eucalyptus kan zelfs wel 

130 meter hoog worden!

In de jungle leven veel dieren. Niet in elk werelddeel leven 

dezelfde dieren. Dieren die je er veel ziet zijn slangen, kikkers en 

spinnen. Ook de mensaap leeft in de jungle.

De dieren in de jungle worden bedreigd door stropers. Het

jagen op dieren in de jungle mag niet. Maar daar trekken de

stropers zich niets van aan. Ze vangen de dieren om te verkopen.

Het kan ze niet schelen wat er met de dieren gebeurt.
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  Wat voor soort tekst leest Milan?   

  een doetekst                                         

  een verhaal                       

  een reclametekst                  

  een weettekst                     

  Hoe kun je zien wat belangrijk is in elk stukje?   

  Dat is onderstreept.

  Dat is vetgedrukt en onderstreept.

  Dat is schuingedrukt en onderstreept.

  Dat is vetgedrukt en schuingedrukt.

  Uit hoeveel stukjes bestaat de tekst? Vul in.   

De tekst bestaat uit ................................... stukjes.                     

 Wat is het onderwerp van de tekst?   

  bossen in ons land

  stropers

  de jungle

  de mensaap           

  Waar gaan de stukjes tekst over?

Kies uit: stropers - planten en bomen - de jungle - dieren

 Het eerste stukje gaat over  ....................................................................................................................................

Het tweede stukje gaat over  .................................................................................................................................

Het derde stukje gaat over   ....................................................................................................................................

Het vierde stukje gaat over .....................................................................................................................................

de jungle
planten en bomen

dieren
stropers

vier
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  Wat voor soort aap is het? Schrijf het eronder.

Kies uit: gorilla - chimpansee - baviaan - orang-oetan

 

  Wat zijn stropers?                 

  mensen die een bos omhakken     

  jagers die dieren verkopen      

  mensen die dieren beschermen    

  jagers die planten vernielen    

  Zet de drie woorden in de volgorde van het alfabet. Kijk steeds goed naar de tweede letter.                 

 1 stroper - spin - slang  .................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................

 2 vochtig - vangen - verboden  .................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................  

 3 water - wild - werelddeel  .................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................  

   

Wat is een tropisch land?                 

  een land waar veel mensen wonen

  een land waar vaak sneeuw ligt

  een land met veel bos

  een land waar het altijd warm is

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................chimpansee

slang
vangen
water

spin
verboden

werelddeel

stroper
vochtig

wild

orang-oetan baviaan gorilla
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  Wat betekenen de uitdrukkingen? Zet een kruisje in het goede hokje.

 1 Je kunt me de boom in! 2 De appel valt niet ver van de boom.

  Loop naar de maan! Hij valt regelmatig.

  Klim eens voor mij in die boom! Hij lijkt erg op zijn vader.

  Welk woord hoort in het rijtje niet thuis? Zet er een streepje door.

vlieg            staart            kruin

mug              stengel           bast

wesp             wortel            steel

kikker           blad              takken

  Welk woord betekent ongeveer hetzelfde? Trek er een lijntje naartoe.                 

 vaak nat

 jungle fraai

 gewoon dikwijls

 vochtig normaal

 mooi oerwoud

  Wat zouden we kunnen doen om de dieren in de jungle beter te beschermen?

Ik vind dat we   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eigen keuze.
   is dit echt je eigen mening? dan is je antwoord goed!



Gewond8

32

Julia ligt languit op haar buik in het gras.

Ze tuurt ingespannen naar een kronkelende worm.

De worm is half doormidden gepikt door een merel.

Julia zag het toen ze net de tuin in kwam.

De merel ging er vlug vandoor.

Julia pakt de worm op en bekijkt hem van alle kanten.

Zou ze er nog wat aan kunnen doen?

Ze holt naar de keuken waar haar grotere broer Rolf aan de keukentafel zit.

‘Weet jij waar de pleisters liggen?’ vraagt Julia.

Rolf kijkt verbaasd op van de krant.

‘Waar heb je die dan voor nodig?’

Julia houdt de kronkelende worm vlak voor zijn neus.

Geschrokken slaat Rolf de worm uit haar hand.

‘Wat doe je nou, stommerd?’ roept Julia verontwaardigd.

‘Je gaat toch geen pleister op een worm plakken?’ zegt Rolf.

Julia raapt de worm weer op van de grond.

‘Dat ga ik toevallig wél doen,’ zegt ze vastbesloten.

Ze legt de worm voorzichtig op het aanrecht neer.

Dan gaat ze in een la op zoek naar pleisters.
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  Wie is de hoofdpersoon?     

  Rolf                                                    

  een worm                  

  Julia                     

  Milan

  Welke tekening past bij het verhaal?

 Waar speelt het zich af?

  in de tuin en in de kamer

  in de tuin en in de keuken

  op straat en in de keuken

  alleen in de tuin

 Welke zin is goed?

  Rolf is de jongere broer van Julia.

  Julia is de jongere zus van Rolf.

  Julia is de oudere zus van Rolf.

  Rolf is de oudere zus van Julia.

  Maak de zin af.

Kies uit: is Julia naar de keuken gehold - is de worm door een merel gepikt - heeft Julia pleisters gezocht

 1 Eerst  ....................................................................................................................................................................................................................

 2 Daarna  ..............................................................................................................................................................................................................

 3 Tenslotte  ........................................................................................................................................................................................................

is de worm door een merel gepikt.
is Julia naar de keuken gehold.

heeft Julia pleisters gezocht.
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  Julia is vastbesloten om de worm te helpen. Wat betekent dat?    

  Julia weet zeker dat ze de worm gaat helpen.

  Julia wil haar vader vragen om de worm te helpen.

  Welke vogel zie je? Schrijf het eronder.

  Julia twijfelt of ze de worm moet helpen.

  Julia snapt dat ze de worm niet meer kan helpen.

m .......................................... k ............................................ e ............................................ d ............................................ m .......................................... s ............................................

  Waar gaat hoofdstuk 2 over?

  over hoe wormen eruitzien       

  over wat wormen eten            

  over waar wormen voorkomen      

  over het nut van wormen         

Waar gaat hoofdstuk 3 over?

  over soorten wormen

  over hoe wormen kruipen

  over vijanden van de worm

  over de voortplanting van de worm

us oolmees kster uif erel preeuw
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  Welke zinnen onder A en B betekenen hetzelfde? Schrijf de letters van de zinnen op.

  A B

 a De worm is ten dode opgeschreven.  f Hij gaat ervandoor.

 b De merel is hier eerder gesignaleerd. g Hij probeert te vluchten.

 c De merel poetst de plaat. h Hij probeert voedsel te vinden.

 d De worm tracht te ontkomen. i Hij zal het zeker niet overleven.

 e De merel zoekt een prooi. j Hij was hier al vaker.

 1 Zin ........................ en zin ........................ betekenen hetzelfde.

 2 Zin ........................ en zin ........................ betekenen hetzelfde.

 3 Zin ........................ en zin ........................ betekenen hetzelfde.

 4 Zin ........................ en zin ........................ betekenen hetzelfde.

 5 Zin ........................ en zin ........................ betekenen hetzelfde.

  Wat zou jij doen als je een halve worm vond die nog leefde?

Dan zou ik  ....................................................................................................................................................................................  , want   ...................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Zet een rondje om de insecten.

luis - imker - waterkever - krekel - libelle - pad - hommel - mier - worm

eigen keuze

a
b
c
d
e

i
j
f
g
h

heb je verteld
   waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!



Boter, kaas en...9

36

Verbaasd maakt Milan de envelop open waar zijn naam op staat.

Hij haalt er een opgevouwen papier uit en leest:

Wildervank, 12 augustus 2007

Beste Milan,

Ik hoop dat je stevig op je stoel zit. Je hebt namelijk de wedstrijd gewonnen voor de beste slagzin!

Een jury van vijf mensen heeft jouw zin als beste uitgekozen.

Jouw slagzin zal voortaan op onze pakken melk staan. En dat is natuurlijk nog niet alles.

Je mag met je klas en je meester of juf onze fabriek komen bekijken.

Daarna mag de hele klas ook nog gratis naar een pretpark.

Ik bel je deze week om een afspraak te maken. 

Hedwig Donkers

tel. 06-26384920

Milan leest met open mond alles nog eens over.

Dan springt hij overeind en rent naar de kamer. 
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  Wat voor tekst leest Milan?      

  een doetekst                                 

  een brief                      

  een weettekst                  

  een e-mail

 Wie is Hedwig Donkers?

  de afzender

  de lezer

  de winnaar

  de postbode

 Voor wie is de tekst bedoeld?    

  voor Julia                     

  voor Hedwig                    

  voor Milans ouders             

  voor Milan                     

  Is het waar of niet waar? Zet een kruisje in het goede hokje.

  dat is dat is 

  waar niet waar  

 1 Milan heeft een prijs gewonnen.

 2 De prijs bestaat uit meerdere delen. 

 3 Hedwig Donkers was de jury. 

 4 De klas krijgt korting bij een bezoek aan het pretpark.

 5 Hedwig belt binnen een week naar Milan. 

  Waarom is deze tekst geschreven?

  om informatie te geven

  om te waarschuwen

  om iets te verkopen

  om reclame te maken
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  Welke zuivelproducten zie je? Schrijf het eronder.

s ........................................................................ b ........................................................................ m ...................................................................... k ........................................................................

  Vul het goede woord in. Kies uit: doordat - en - zodat - als - toen

 1 Milan maakt de envelop open .......................................................................... hij de brief kan pakken.

 2 Hij mag met zijn klas .......................................................................... zijn meester en juf Loes de fabriek bezoeken.

 3 Ze gaan naar de fabriek .......................................................................... ze eerst een afspraak maken.

 4 Milan heeft gewonnen .......................................................................... een jury zijn zin heeft uitgekozen.

 5 Hij was verbaasd .......................................................................... hij las wat er in de brief stond.

  Wat is de eerste zin? Lees de drie zinnen eronder. Kleur het goede hokje blauw.

...................................................................................................................   ...................................................................................................................

Hij haalt er een papier uit. Ze doet er een klontje boter in. 

Verbaasd leest hij wat er staat.  Dan steekt ze het vuur aan.

  Milans moeder pakt de envelop. Julia zet de pan op het fornuis.

  Milan maakt de envelop open. Julia pakt de lucifers.

  Milan vouwt de brief open. Julia’s vader pakt een braadpan.

zodat
en

als
doordat

toen

lagroom oter elk aas
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  Wat betekenen de uitdrukkingen? Zet een kruisje in het goede hokje.

 1 Hij heeft er geen kaas van gegeten. 2 Zij heeft niets in de melk te brokkelen.

   Hij begrijpt er niets van.   Zij heeft niets te vertellen.

   Hij heeft altijd honger.   Zij kan niet tegen haar verlies.

  Wie is Hedwig Donkers? Lees eerst de omschrijving.

Omschrijving: Hedwig draagt een korte rok en een bloes. Om haar rechterpols heeft ze drie armbanden.

   Ze heeft halflang krullend haar. Ze heeft een leesbril aan een touwtje om haar nek.

  Wat drink jij het liefst?

Kies uit: water - melk - limonade

Ik drink het liefst  ....................................................... , omdat   .........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eigen keuze heb je verteld
   waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!



Eerlijk is eerlijk10

40

Julia en Milan wachten tot ze aan de beurt zijn.

‘Zeg het maar,’ zegt het meisje achter de toonbank vriendelijk.

Julia doet haar mond open om haar bestelling door te geven.

Op dat moment doet een grote jongen met een zonnebril op een stap naar voren.

Hij draagt een lange leren jas en hoge zwarte schoenen en aan zijn arm bungelt een boodschappentas.

‘Een leverworst en honderd gram ham,’ zegt hij.

Julia en Milan kijken elkaar aan.

‘Wij zijn eerst aan de beurt,’ zegt Julia dan.

De grote jongen draait zich met een boos gezicht naar haar om.

‘Nietes, jullie kwamen na mij binnen,’ snauwt hij. ‘Ik weet zeker dat ik nu aan de beurt ben.’

Het meisje achter de toonbank haalt haar schouders op.

Een oud vrouwtje gaat naast Julia en Milan staan.

‘Ik heb gezien wie er het eerst binnen kwam,’ zegt ze met een krakende stem.

Ze kijkt van de grote jongen naar Julia en Milan.

‘Hij was echt eerder,’ zegt ze tegen de twee kinderen, terwijl ze naar de grote jongen wijst.

  Welke personen doen er mee? Kleur de goede hokjes blauw.

  Julia               

  een oude man        

  een winkelmeisje 

  een oude vrouw      

  een klein meisje

  Milan

  Milans vader

  een grote jongen

  Julia’s moeder
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  Wat is het voor soort tekst?

  een verhaal                                

  een sprookje                 

  een weettekst                

  een doetekst   

  Waar speelt het zich af?       

  bij een bakker              

  bij een groenteboer         

  bij een slager              

  bij een supermarkt          

  Hoe ziet de grote jongen eruit?

 Waarom lees je zo’n tekst?

  Je wilt iets leren.

  Je wilt genieten van een leuke tekst.

  Je wilt weten hoe je iets moet doen.

  Je wilt iets kopen.

Wanneer speelt het zich af?

  ’s morgens

  ’s middags   

  ’s avonds

  Dat staat er niet in.
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  Welke zinnen onder A en B betekenen hetzelfde? Schrijf de letters van de zinnen op.

  A B

 a Hij heeft een boos gezicht. f Hij doet zijn bestelling.

 b Hij weet het zeker. g Hij kijkt kwaad.    

 c Hij mompelt. h Hij heeft geen twijfels.

 d Hij zegt wat hij wil hebben. i Hij praat binnensmonds.

 e Hij doet zijn beklag. j Hij zegt dat hij het er niet mee eens is.

 1 Zin ........................ en zin ........................ betekenen hetzelfde.

 2 Zin ........................ en zin ........................ betekenen hetzelfde.

 3 Zin ........................ en zin ........................ betekenen hetzelfde.

 4 Zin ........................ en zin ........................ betekenen hetzelfde.

 5 Zin ........................ en zin ........................ betekenen hetzelfde.

  Zet de drie woorden in de volgorde van het alfabet. Kijk steeds goed naar de tweede letter.                 

 1 leverworst - lang - lummel      ................................................................  -  .................................................................  -  ......................................................................  

 2 boodschap - binnen - beurt      ................................................................  -  .................................................................  -  ......................................................................  

 3 stem - snauwen - schoenen     ................................................................  -  .................................................................  -  ......................................................................  

  Is het een goed woord? Zet er dan een rondje om.                 

hansworst - broodworst - leverworst - kookworst - hartworst - bloedworst - huisworst - rookworst - metworst

a
b
c
d
e

g
h
i
f
j

lang
beurt

schoenen

leverworst
binnen

snauwen

lummel
boodschap

stem
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  Wat zijn het voor vleesgerechten? Schrijf het eronder.

Kies uit: leverworst - gehaktbal - karbonade - slavink - rollade

.......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

  Wat hoort bij een barbecue? Trek er een lijntje naartoe.

 spies                  rooster                braadpan

 houtskool                   BARBECUE                     aanmaakblokje

 theepot                  briketten              oven      

  Wat zou jij doen als er iemand bij jou zou voordringen?

Ik zou  ................................................................................................................................................................................ , want   ....................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eigen keuze

gehaktbal karbonade rollade leverworst slavink

heb je verteld
   waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!



Superstunt11

44

Milan bladert in een boekje dat bij de post zat.

Hij gaat morgen naar de verjaardag van Jelle.

En nu wil hij een cadeautje voor hem uitzoeken.

Nieuwsgierig leest hij wat er in het boekje staat:

SUPERSTUNT!!

Maak supersprongen met deze opvouwbare springstok.

De stok is in hoogte verstelbaar.

Verkrijgbaar in de kleuren blauw, groen, roze en zilver*.

Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.

Nu afgeprijsd van € 10,99 voor € 8,99!!

* zilver alleen in onze winkels in Rotterdam en Utrecht
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  Wat voor soort tekst leest Milan?

  een doetekst

  een verhaal

  een reclametekst

  een weettekst

 Waarom wordt zo’n tekst geschreven?

  De schrijver wil je waarschuwen.

  De schrijver wil je iets verkopen.

  De schrijver wil je iets leren.

  De schrijver wil je laten zien hoe je iets maakt.

  Is het goed of fout? Zet een kruisje in het juiste hokje. goed fout   

 1 De stok is geschikt voor alle kinderen. 

 2 Alle kleuren zijn overal verkrijgbaar.

 3 Op de stok zit nu korting.

 4 De stok kan opgevouwen worden.

 5 In Rotterdam zijn alle kleuren te krijgen.

  Wat is het voor speelgoed? schrijf het eronder.

p ........................................................... b ............................................................ k .................................................................. g ..................................................... k ..................................................uzzle lokken nikkerbaan arage leurboek
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  Vul het goede woord in.

Kies uit: bij - in - uit - met - achter - tot

 1 Het glas was ....................................................... de rand gevuld.

 2 Ze verstopte zich ....................................................... een deur.

 3 Hij rende weg ....................................................... de bal in zijn handen.

 4 De knikker rolde keurig ....................................................... het kuiltje.

 5 Ze haalde een brood ....................................................... de bakker.

  Schrijf de goede titel onder elk boek. Kijk goed naar de tekeningen.

Kies uit: Jan de kangoeroe - In de kruising! - Het geheim van het poppenhuis - Het computermonster

  Zet er een rondje om als het een goed woord is.

wandelstok - springstok - schrijfstok - wapenstok - hulpstok - rekstok - skistok - aanwijsstok - brandstok 

...........................................................................

...........................................................................

.....................................................................

.....................................................................

...............................................................................

...............................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

tot
achter

met
in

bij

In de 
kruising!

Het computer-
monster

Jan de 
kangoeroe

Het geheim van 
het poppenhuis
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  De springstok is in hoogte verstelbaar. Wat betekent dat?

  Je kunt de stok in verschillende lengtes kopen.

  De stok kan hoger en lager gezet worden.

  De stok kan niet gerepareerd worden als hij stuk is.

  De stok heeft maar één hoogte.

  Doe je het binnen, buiten of kan het allebei? 

Zet een kruisje in het goede hokje.

 binnen buiten  allebei    

 1 fietswedstrijd

 2 lezen

 3 t.v. kijken

 4 verstoppertje 

 5 stoeprandje

 6 boomhut bouwen  

  Zou jij het leuk vinden om zo’n springstok te krijgen?

Kies uit: wel - niet

Dat zou ik  ............................................................................ leuk vinden, want  .............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eigen keuze heb je verteld
   waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!
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Een boek voor Milan12

Julia propt snel het laatste stukje brood in haar mond.

‘Mag ik zo meteen van tafel, mam?’ vraagt ze.

‘Wat heb je een haast,’ zegt haar moeder lachend. 

‘Heb je met iemand afgesproken of zo?’

Julia drinkt haar melk op en knikt.

‘Ik moet om half twee bij de boekwinkel zijn.

Milan heeft een boekenbon voor zijn verjaardag gekregen.

Hij heeft mij gevraagd of ik wil helpen een boek uit te zoeken.

Ik mag dan als eerste het boek van hem lenen als hij het gelezen heeft.

Ik vraag of hij een boek over de avonturen van De Drieling wil kopen.’

Julia’s moeder trekt een bedenkelijk gezicht en schudt haar hoofd.

‘Dat lijkt me niet echt een boek voor Milan,’ zegt ze.

‘Toch probeer ik het,’ zegt Julia eigenwijs.

Julia’s moeder wijst naar de klok boven het aanrecht.

‘Dan mag je inderdaad wel een beetje opschieten.

Je hebt nog een klein kwartiertje de tijd.’

Julia trekt vliegensvlug haar schoenen en haar jas aan.

‘We komen straks hiernaartoe,’ zegt ze, ‘want Milan wil graag met mijn 

computerspel spelen.’
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  Waar gaat het hele verhaaltje over?

  Milan gaat een boek uitzoeken.            

  Julia is eigenwijs.                       

  Julia heeft een gesprek met haar moeder.  

  Julia’s moeder zit te eten.

  Wat is de goede volgorde? Zet de cijfers 1 t0t en met 5 in de juiste hokjes.

  Julia’s moeder wijst naar de klok.

  Julia trekt haar schoenen en haar jas aan.

  Julia drinkt haar melk op.

  Julia’s moeder schudt haar hoofd.

  Julia eet haar laatste stukje brood op.

 Welk deel van de dag is het?

  ’s morgens

  ’s middags

  ’s avonds

  ’s nachts

  Wat kun je doen met de bon? Schrijf het eronder.

Kies uit: een boek kopen - een cd kopen - naar de bioscoop gaan - op vakantie gaan - je haar laten knippen

...................................................................

...................................................................

................................................................

................................................................

..........................................................

..........................................................

.............................................................

.............................................................

..........................................................

..........................................................

je haar 
laten knippen

een cd
kopen

naar de 
bioscoop gaan

een boek 
kopen

op vakantie 
gaan

4
5
2
3
1
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12

  Vul het goede woord in.

Kies uit: uurwerk - razendsnel - zorgelijk - belevenis - trachten - spoed

 1 Een ander woord voor avontuur is  .............................................................................................

 2 Een ander woord voor vliegensvlug is  ...................................................................................

 3 Een ander woord voor haast is  .......................................................................................................

 4 Een ander woord voor proberen is  .............................................................................................

 5 Een ander woord voor klok is  ...........................................................................................................

 6 Een ander woord voor bedenkelijk is  .....................................................................................

  Hieronder zie je het boek dat Milan heeft uitgezocht. Schrijf eronder wat voor soort boek het is.

Kies uit: avonturenboek - boek met weetteksten - kookboek - knutselboek - sprookjesboek

 

           Dit is een   ...........................................................................................................................................................boek met weetteksten

belevenis
razendsnel

spoed
trachten
uurwerk
zorgelijk
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  Julia heeft nog een klein kwartiertje de tijd. Wat betekent dat?

  Ze heeft iets minder dan een kwartier de tijd. Ze heeft meer dan een kwartier de tijd.

  Ze heeft precies een kwartier de tijd. Ze heeft maar een minuut of drie de tijd. 

  Op welk plaatje trekt Julia’s moeder een bedenkelijk gezicht?

  Wat denk je dat Milan vindt van het boek dat Julia wil uitzoeken?

Ik denk dat hij  .........................................................................................................................................................................  , want  ....................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Welk woord hoort in elk rijtje niet thuis? Zet er een streepje door.

gymschoen fietsjas tafellaken

voetbalschoen         bontjas tafelpoot

sportschoen           regenjas tafelbed

ligschoen             winterjas tafella

eigen keuze heb je verteld
   waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!
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Van graan tot brood13

  Wat voor soort tekst is dit?

  een doetekst een reclametekst

  een verhaal een weettekst 

Julia leest in een boek een stukje over brood:

Brood hoort tot het dagelijks voedsel van veel mensen. In de meeste gezinnen wordt twee keer per dag brood 

gegeten. Bijna alle kinderen die op school blijven eten, hebben brood bij zich.

Brood wordt gemaakt van graankorrels. Graankorrels zijn de zaden van een aantal grassoorten die we granen 

noemen. De belangrijkste zijn: tarwe, maïs, rijst, gerst, haver, rogge en gierst. De meeste broden worden gemaakt 

van tarwegranen.

Brood wordt gemaakt van bloem, gist, water en zout. Bloem is het meel dat ontstaat als je granen fi jnmaalt. 

Gist zorgt ervoor dat het brood luchtig wordt. Door het water kan het beter gekneed worden en het zout zorgt 

voor de smaak.

Als iedereen nog in bed ligt, is de bakker al brood aan het bakken. Om een uur of twee staat hij vaak al op. 

Bakkers dragen vaak witte kleding. Zo kunnen ze beter tegen de warmte van de ovens.
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  Waarom zou je zo’n tekst lezen?

  om te leren hoe je iets moet maken om iets over een onderwerp te weten te komen

  om een spannend verhaal te lezen om een recept te vinden 

  Uit hoeveel alinea’s bestaat de tekst? Vul het in.

De tekst bestaat uit ................................................. alinea’s.

Hoe kun je dat zien?

  Elke alinea begint schuingedrukt.

  Tussen de alinea’s wordt een regel overgeslagen.

  Elke alinea begint met een stukje witregel.

  Er staan nummers voor de alinea’s.

r ....................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... h ......................................................

  Welke graansoort is het? Schrijf het eronder. Kies uit: tarwe - maïs - rijst - rogge - haver

vier

ogge tarwe rijst mais aver
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13

  Hoe kun je zien welke woorden in de tekst belangrijk zijn?

  Die woorden zijn onderstreept.

  Die woorden zijn schuingedrukt.

  Die woorden zijn met hoofdletters geschreven.

  Die woorden zijn vetgedrukt.

  Julia wil weten welke broodsoorten er zijn. Achterin het boek ziet ze dit staan:

  S

Samenstelling 14

Schimmels 17

Sesamzaad 6

Silo’s  38

Soorten brood 42

Soorten granen 43

Stokbrood 44

Vul in: Julia kan op blz. ....................................... vinden wat ze zoekt.42
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  Is het zoet of hartig broodbeleg? Schrijf de woorden in de goede rij.

Kies uit: hagelslag - ham - rookvlees - jam - stroop - boterhamworst - chocoladepasta - rosbief

 
zoet hartig

...........................................................................................................  ..........................................................................................................  

...........................................................................................................  ..........................................................................................................  

...........................................................................................................  ..........................................................................................................  

...........................................................................................................  ..........................................................................................................  

  Zet de drie woorden in de volgorde van het alfabet. Kijk steeds goed naar de tweede letter.                 

 1 graan - gerst - gierst  ......................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................

 2 bloem - bakker - brood  ......................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................

 3 zout - zemelen - zaden  ......................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................

 4 molen - meel - malen  ......................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................

 5 wonder - werken - water  ......................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................

  Zou jij later bakker willen worden?

Kies uit: wel - geen

Ik zou later   ...................................................................... bakker willen worden, omdat  ............................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eigen keuze

gerst
bakker
zaden
malen
water

gierst
bloem

zemelen
meel

werken

graan
brood
zout

molen
wonder

hagelslag
jam

stroop
chocoladepasta

ham
rookvlees

boterhamworst
rosbief

heb je verteld
   waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!
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Lekker slim 14

  Wat is het voor soort tekst?  

  een doetekst een recept                  

  een strip                    een weettekst                
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.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

  Waar speelt het zich af?      

  op zee                      

  op een rivier               

  op een meertje              

  in een sloot

  Welke zinnetjes horen bij elkaar? Trek er lijntjes tussen.      

 De boot is lek. De boot wordt gerepareerd.

 Er staat een vliegende storm.  De boot wordt heen en weer geslingerd.

 De trossen worden losgegooid. De boot zit vast.

 De boot ligt in een dok. De boot zinkt.

 De boot loopt op een zandbank.        De boot vertrekt.

Wat zou een goede titel zijn?

  Storm op het meer

  Schipbreuk

  Het vlot

  Milan en Julia

  Zet de woorden op de goede plek. Kies uit: schroef - kiel - dek - reling - kajuit 

reling
kajuit

schroef

dek

kiel
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  Schrijf het goede woord eronder. 

Kies uit: driemaster - cruiseschip - mammoettanker - sleepboot - onderzeeër

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

  Goed of fout? Zet een kruisje in het juiste hokje.

   goed fout   

 1 Een ander woord voor oceaan is wereldzee.  

 2 Het water van een zee is meestal zoet.

 3 De matroos is de baas van een boot.

 4 Een sloep is groter dan een veerpont.

 5 Een kanaal is door mensen gemaakt.

 6 Een zeilboot heeft een mast.

 7 De rechterkant van een schip heet bakboord.

cruiseschip sleepboot onderzeeër driemaster mammoet-
tanker
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  Julia zegt: ‘Lekker slim van je, zeg’ tegen Milan. Wat bedoelt ze eigenlijk?

  Dat Milan heel slim is geweest.

  Dat zij en Milan drijfnat zijn.

  Dat Milan wel vaker dom is.

  Dat Milan niet erg slim is geweest.

  Welk woord hoort niet in het rijtje thuis? Zet er een streepje door.

scheepskok               stormwind              roermast

scheepsramp              stormbal               zendmast

scheepsvracht            stormlamp              radiomast

scheepshuis              stormscherm            lichtmast

  Wat betekenen de uitdrukkingen? Zet een kruisje in het goede hokje.

 1 Het schip verging met man en muis. 2 Haar is geen zee te hoog.

   Iedereen aan boord van het schip verdronk.   Zij kan heel goed zwemmen.

   Alleen een man en een muis bleven over toen het schip zonk.   Zij kan alle problemen aan.

  Zou jij op een onbewoond eiland willen leven?

Kies uit: wel - niet

Dat zou ik  ............................................................................ leuk vinden, want  .............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eigen keuze heb je verteld
   waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!
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Een geheim?15

Als iedereen aan het rekenen is, steekt Milan zijn vinger op.

‘Meester, mag ik eventjes naar de wc?’ vraagt hij.

‘Nou, vlug dan,’ zegt meester Johan, ‘maar het gaat wel van je tijd af.

Je weet dat het een belangrijke rekentoets is.’

Milan knikt en loopt vlug de klas uit.

In de gang is niemand te zien en Milan blijft bij de kapstokken staan.

Al gauw ontdekt hij wat hij zoekt.

Hij haalt een keurig opgevouwen blaadje uit zijn broekzak.

Nog even aarzelt hij, maar dan bukt hij zich.

Hij stopt het blaadje in een roze met blauwe rugzak.

Met bonzend hart komt Milan weer overeind.

Hij snapt zelf nauwelijks dat hij het gedurfd heeft.

Vlug glipt hij de klas weer in en gaat op zijn plek zitten.

Meester Johan bladert in een rekenboek.

Voorzichtig gluurt Milan opzij naar het meisje dat daar zit.

Wanneer zou ze het briefje lezen?

Misschien in de kleine pauze al of anders bij het middageten.

Milan voelt zich opeens ontzettend zenuwachtig.

Hij probeert een som uit te rekenen, maar dat lukt niet.

Hij moet telkens aan het briefje in de rugzak denken.
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  Wat is het voor soort tekst?        

  een weettekst               

  een verhaal                 

  een doetekst                

  een gedicht 

Waarom lees je zo’n tekst?

  Je wilt genieten van een leuke tekst.

  Je wilt iets leren.

  Je wilt iets kopen.

  Je wilt weten hoe je iets moet doen.

Wat is een goede titel voor de tekst?

  Het briefje

  De rekentoets

  Op de gang

  De pauze

Waarmee is de klas bezig?           

  een rekenles                

  een taaltoets               

  een taalles                 

  een rekentoets   

  Vul het goede woord in.

Kies uit: jouw - ons - hem - jullie - zijn - haar - onze - mij 

 1 Deze rugzak is van ...........................................................   Het is mijn rugzak.

 2 Deze schriften zijn van ons.  Het zijn ........................................................... schriften.

 3 Dit briefje is van jou.      Het is ........................................................... briefje.

 4 Deze boeken zijn van ...........................................................  Het zijn jullie boeken.

 5 Dit kladblok is van ...........................................................  Het is zijn kladblok.

mij

jullie
hem

onze
jouw
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15

  Welk plaatje hoort bij het verhaal?

  Vul het goede woord in.

Kies uit: door - op - tegen - langs - na - in 

 1 Ze viel met haar hoofd .............................................. de deur.

 2 Er liepen twee jongens .............................................. de kapstokken.

 3 Er vloog een propje .............................................. de klas. 

 4 De hele klas was opgelucht .............................................. de rekentoets.

 5 Milan stopte het briefje .............................................. de rugzak.

  Wat betekenen de uitdrukkingen? Zet een kruisje in het goede hokje.

 1 Dat geef ik je op een briefje. 2 Hij leidde hem om de tuin.

   Dat stuur ik naar je toe.   Hij nam een omweg.

   Dat weet ik heel zeker.   Hij hield hem voor de gek.

tegen
langs

door
na

in
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  Wat is het? Schrijf het eronder. 

Kies uit: boodschappentas - handtas - sporttas - fietstas - toilettas

..................................................................... ......................................................... ............................................................ ....................................................................... ....................................................

  Wat denk je dat er op het briefje van Milan stond?

Ik denk dat    ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Welk woorden betekenen ongeveer hetzelfde? Trek er een lijntje tussen.

 zenuwachtig netjes

 keurig rechtop

 telkens amper

 overeind nerveus

 nauwelijks steeds

toilettas sporttas fietstas boodschappentas handtas

eigen keuze.
   is dit echt je eigen mening? dan is je antwoord goed!
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16 Lekker weertje?

Milan leest in een boek op school het volgende:

Wat is een tornado?Wat is een tornado?

Een tornado is een hevige storm. Een tornado is kleiner dan een orkaan, maar wel met hevige wervelwinden.

Een tornado kan soms wel een snelheid bereiken van 450 kilometer per uur.

Je snapt wel dat er dan heel veel schade kan ontstaan.

Hoe ontstaat een tornado?Hoe ontstaat een tornado?

Een tornado begint vaak boven zee onder een wolk met buien. Soms stijgt daar warme lucht op en als dat heel snel 

gaat, kan er een tornado ontstaan. 

Hoe ziet een tornado eruit?Hoe ziet een tornado eruit?

Een tornado lijkt wel op de slurf van een olifant. De onderkant is heel smal, maar in het midden wordt het steeds 

dikker. Bovenaan zie je veel grijze wolken hangen. In het midden van een tornado is het windstil.

Dat noemen we het oog van een tornado.

Wat moet je doen bij een tornado?Wat moet je doen bij een tornado?

Het beste kun je schuilen in een kelder of grot. Blijf niet in een auto of caravan zitten. Er is een kans dat

die de lucht in geslingerd worden. Ga ook niet het huis uit, want daar kan van alles rondvliegen.

Ook kun je zelf meegezogen worden.
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  Wat is dit voor soort tekst?          

  een weettekst          

  een verhaal            

  een doetekst           

  een reclametekst

Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?

  Hij wil je leren hoe je iets moet maken.

  Hij wil je een spannend verhaal vertellen.

  Hij wil je iets verkopen.

  Hij wil je iets leren om te weten.

Waar bevindt zich het oog van een tornado?

  aan de onderkant

  aan de zijkant

  in het midden

  aan de bovenkant

Wat is het onderwerp van de tekst?           

  orkanen en tornado’s

  het oog van een tornado

  tornado’s

  gevaren van een tornado

  Uit hoeveel alinea’s bestaat de tekst? Vul het in.

De tekst bestaat uit ................................................. alinea’s.

Hoe kun je dat zien?

  Elke alinea begint met een stukje witregel.

  Elke alinea begint schuingedrukt.

  Er staan vetgedrukte titels boven de alinea’s.

  Er staan letters voor de alinea’s.

vier
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  Op welk plaatje zie je een tornado?

  Is het een goed woord? Zet er dan een rondje om.

rukwind - blaaswind - valwind - oostenwind - tegenwind - schrikwind - stormwind

  Waar gaan de alinea’s over?

Kies uit: het uiterlijk van een tornado - de definitie van een tornado - 

   handelen bij een tornado - het ontstaan van een tornado

 1 De eerste alinea gaat over   ....................................................................................................................................................

 2 De tweede alinea gaat over  .................................................................................................................................................

 3 De derde alinea gaat over   .....................................................................................................................................................

 4 De vierde alinea gaat over   ....................................................................................................................................................

de definitie van een tornado
het ontstaan van een tornado
het uiterlijk van een tornado

handelen bij een tornado
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 1 wolk - wervelwind - warmte    ...............................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................  

 2 oog - orkaan - olifant         .................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................

 3 storm - snelheid - slurf       .................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................

  Waar zou jij schuilen bij een tornado?

Ik zou schuilen  ................................................................................................................................................................................  , omdat  .......................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  

 1 In hoofdstuk .......................... vind je informatie over woestijnen.

 2 Vanaf bladzijde .......................... kun je lezen hoe regenwater tenslotte in de zee terechtkomt. 

 3 Vanaf bladzijde .......................... vind je informatie over de Noord- en Zuidpool.

 4 In hoofdstuk .......................... zat Milan te lezen.

    Inhoudsopgave

 Hoofdstuk 1: Het weer .......................................................  blz. 4

 Hoofdstuk 2: Tornado’s en orkanen  .....................  blz. 12

         Alles over het weer Hoofdstuk 3: Sneeuw en ijs  .........................................  blz. 19

 Hoofdstuk 4: Droge gebieden  ...................................  blz. 29

 Hoofdstuk 5: De kringloop van het water  ......  blz. 37

eigen keuze

4
37
19

2

warmte
olifant
slurf

wervelwind
oog

snelheid

wolk
orkaan
storm

heb je
   verteld waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!
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Vakantie17

Van: Julia Bosscha

Aan: ellenmooy@sendmail.nl

Onderwerp: Vakantie in Villeneuve 

He Ellen,

Ik ben al weer twee dagen thuis in Medemblik. De terugreis duurde ontzet-

tend lang, want ze waren in Belgie overal met de weg bezig. Wat hebben 

we een plezier gehad op de camping, he? Weet je nog dat we die dikke  kerel 

nat gooiden en dat we ruzie hadden in het zwembad? Vanmiddag ga ik bij 

 Milan computeren. Je weet wel, die jongen waar ik je over verteld heb. 

Hij gaat volgende week op vakantie naar Terschelling. Daar zitten ze in 

een huisje midden in de duinen. Dat lijkt me ook wel geinig, maar toch lang 

niet zo leuk als op de camping. Ga jij echt volgend jaar weer terug naar 

dezelfde camping? Dan vraag ik het namelijk ook aan mijn ouders. Misschien 

mogen we dan wel samen in een tentje slapen. Nog een paar weken en dan ga 

ik naar groep zes, net als jij. Ik krijg  meester Bertram. Alle kinderen op 

school zeggen dat hij een bullebak is. Hij ziet er ook best wel streng uit. 

Maar mijn moeder zegt dat het allemaal wel meevalt. Mail je me gauw terug?

Groetjes van Julia

..

`

´
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  Wat is dit voor soort tekst?      

  een doetekst                  

  een briefje                   

  een verhaal                   

  een e-mail

  Op welk plaatje kijkt meester Bertram streng?

 Waar is Julia op vakantie geweest?      

  Terschelling

  Villeneuve

  België

  Medemblik

Wie is de afzender?

  Ellen

  Milan

  meester Bertram

  Julia

Wat is Ellens achternaam?          

  Mooy                                               

  Dat staat er niet in.         

  Bosscha                       

  Villeneuve                    

Waar woont Julia?          

  Villeneuve

  Dat staat er niet in.

  Terschelling

  Medemblik         
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  Wat is een bullebak?      

  Iemand die er bang uitziet.

  Een hond die zomaar bijt.

  Een bak waarin je afval kunt gooien.

  Iemand die altijd nors doet.

  De zinnen zijn in de war geraakt. Schrijf ze goed op.

 1 naar dezelfde camping/Volgend jaar/we/terug/gaan

     ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2 terug/al/Heb/je vriendin/gemaild/je

     ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3 gezien/Op de terugweg/een groot ongeluk/helaas/we/hebben

     ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Welk boek kies je als je een camping zoekt in Frankrijk?

Volgend jaar gaan we terug naar dezelfde camping.

Heb je je vriendin al terug gemaild?

Op de terugweg hebben we helaas een groot ongeluk gezien.
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  Schrijf steeds het tegenovergestelde woord op van het woord tussen haakjes.

 1 De terugreis duurde heel .......................................................... (lang).

 2 Het shirt van de man was ............................................................................................. (kletsnat).

 3 De jongens in het zwembad waren geen ............................................................................................. (vijanden).

 4 Mijn moeder zegt dat het ............................................................................................. (meevalt).

 5 Die .......................................................... (dikke) kerel was erg .......................................................... (boos).

  Wat is de goede volgorde? Schrijf de letters in het goede hokje. 1 2 3 4 5 6

 1 Het tentdoek over de stokken trekken. N

 2 De touwen spannen. J

 3 De tent uitpakken. T

 4 De tent inrichten. E

 5 De haringen in de grond slaan. T

 6 De tentstokken in elkaar zetten. E

  Zou jij elk jaar naar dezelfde camping willen?

Kies uit: wel - niet

Dat zou ik  ............................................................................ leuk vinden, want  .............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eigen keuze

kort
kurkdroog

vrienden
tegenvalt

dunne
magere

T E N T J E

vriendelijk
aardig

heb je verteld
   waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!
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18 Bang?
Bang duurt lang

Reuzen, spoken, vampiers,

enge monsters

in jouw straat.

Een heks met rotte tanden,

je huis dat er plotseling

niet meer staat.

Een engerd met grote handen,

zomaar onder je bed.

Een vleesetende meester,

die je voor straf

een uur in de koelkast zet.

Zulke dromen

duren het langst.

En mooie dromen

zijn in een zucht voorbij.

Tenminste wel bij mij.

Jari Sommers

  Wat is het voor soort tekst?      

  een gedicht                     

  een weettekst                   

  een verhaal                     

  een doetekst

Wie is Jari Sommers?

  de tekenaar

  een lezer

  de drukker

  de schrijver
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  Welke zin is goed?

  De tekst heeft één alinea.

  De tekst heeft twee coupletten.

  De tekst heeft geen titel.

  De tekst heeft één couplet.

  Welke rijmwoorden staan er in de tekst?

straat en ..............................................................

.............................................................. en zet

voorbij en ..............................................................

  Op welk plaatje zie je een vampier?

Waar gaat de tekst over?             

  over iemand die niet kan slapen         

  over lange, enge dromen           

  over meesters en juffen           

  over sprookjesfiguren  

bed
staat

mij
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  Mooie dromen zijn in een zucht voorbij. Wat betekent dat?

  Van mooie dromen moet je zuchten.

  Mooie dromen duren altijd lang.

  Mooie dromen zijn snel voorbij.

  Mooie dromen heb je alleen ’s nachts.

  Vul het goede woord in.

Kies uit: nadat - voordat - zodat - doordat - als

 1 Je moet de wekker zetten ........................................................ je gaat slapen.

 2 Ze dook in bed ........................................................ ze haar tanden had gepoetst.

 3 Maak me maar wakker ........................................................ je denkt dat ik droom.

 4 Ik had de wekker gezet ........................................................ ik op tijd wakker werd.

 5 Mijn broer werd wakker ........................................................ ik hard schreeuwde.

  Is het goed of fout? Zet een kruisje in het juiste hokje.

   goed fout   

 1 Een nachtmerrie is een boze droom.             

2 De meeste mensen slapen ’s nachts. 

 3 Je slaapt per dag langer dan dat je wakker bent.

 4 Een engerd kan echt bestaan.               

voordat
nadat

als
zodat

doordat
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  Welke zinnetjes horen bij elkaar? Trek er lijntjes tussen.                 

 Ik stootte mijn hoofd. Ik traande heel erg.

 Ik schaafde mijn knie. Er moest gips omheen.

 Ik brak mijn pols. Ik hoestte en proestte.

 Ik kreeg zand in mijn oog. Er kwam een bult op.

 Ik werd verkouden. Er moest een pleister op.

  Wat betekenen de uitdrukkingen? Zet een kruisje in het goede hokje.

 1 Zijn droom ging in vervulling. 2 Iemand uit de droom helpen.

   Zijn wens kwam uit.   Iemand wakker maken.

   Hij was heel druk in zijn droom.   Iemand zijn vergissing laten zien.

  Zet de drie woorden in de volgorde van het alfabet. Kijk steeds goed naar de tweede letter.

 1 heks - huis - handen  .................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................  

 2 voorbij - vleeseter - vampier  .................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................  

 3 straf - spook - schimmen  .................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................

  Waarover droom jij het liefst niet?

Ik droom het liefst niet over   .........................................................................................................................................  , want  ...........................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eigen keuze

handen
vampier

schimmen

heks
vleeseter

spook

huis
voorbij

straf

heb je
   verteld waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!
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19 Ik krijg een hond!
Haastig toetst Milan het telefoonnummer van Julia in.

Ongeduldig wacht hij ( 1 ) tot de telefoon wordt opgenomen.

‘Met Rolf Bosscha,’ klinkt een stem in de telefoon.

‘Ja Rolf, je spreekt met Milan. Is Julia er misschien ook?’

‘Met wie spreek ik ( 2 ) precies?’ vraagt Rolf heel pesterig.

Milan wordt kwaad, maar hij kan zich gelukkig nog net inhouden.

‘Geef me Julia nou, want ik ( 3 ) heb haar ( 4 ) wat heel belangrijks te vertellen.’

‘Ja, zeker dat je smoorverliefd op haar bent,’ gaat Rolf verder. 

‘Ach welnee, man,’ gromt Milan. ‘Schiet nou maar op, anders... anders...’

‘Anders wat?’ zegt Rolf en zijn stem klinkt opeens heel dreigend.

‘Niks,’ zegt Milan vlug, ‘maar ik móet echt Julia spreken.’

‘Nou, dan zal ik eens kijken waar mijn zusje is gebleven,’ zegt Rolf.

Milan hoort hoe Rolf een deur opendoet.

‘Dit is dat vervelende kliervriendje van je,’ hoort hij ( 5 ) Rolf zeggen.

Meteen daarna klinkt de stem van Julia: ‘Ja, wat is er?’

‘Ik krijg mijn hond morgen!’ roept Milan opgewonden.

‘Ga je morgenmiddag met me ( 6 ) mee om hem ( 7 ) op te halen?’

Even is het stil aan de andere kant, maar dan klinkt er een juichkreet.

‘Gaaf!’ roept Julia heel hard, ‘ik ga na schooltijd meteen met je mee.’ 
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  Wie doen er mee in het verhaal?

 Kleur de hokjes.

  Milans broer Julia’s zus

  Julia’s moeder  Rolf

  Milan Julia

  Welke zin is goed?

  Milan belt Rolf, maar hij krijgt eerst Julia.

  Rolf belt Milan, maar hij krijgt eerst Julia.

  Milan belt Julia, maar hij krijgt alleen Rolf.

  Milan belt Julia, maar hij krijgt eerst Rolf.

  Op welk plaatje zie je iemand die zich dreigend opstelt?

Wanneer gaan ze de hond ophalen?

  morgenmiddag

  vanavond

  vanmiddag

  morgenochtend
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  Zet de drie woorden in de volgorde van het alfabet. Kijk steeds goed naar de tweede letter.

 1 morgen - meteen - man  ...................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................  

 2 vriend - vervelend - vader     ...................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................  

 3 haastig - hond - helemaal  ...................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................

 4 toeval - telefoon - tante  ...................................................................  -  ......................................................................  -  ......................................................................

  Wie wordt er mee bedoeld? Zet een kruisje in het goede hokje.

 Julia Rolf Milan de hond

 1 hij ( 1 )  

 2 ik ( 2 )    

 3 ik ( 3 )   

 4 haar ( 4 )

 5 hij ( 5 )

 6 me ( 6 )     

 7 hem ( 7 )

  Wat betekenen de uitdrukkingen? Zet een kruisje in het goede hokje.

 1 Blaffende honden bijten niet. 2 Hij vindt de hond in de pot.

   Lawaaimakers doen meestal geen kwaad.   De hond is in de pot gevallen.

   Een hond die niet blaft is lief.   Er is niets meer te eten.

man
vader

haastig
tante

meteen
vervelend
helemaal
telefoon

morgen
vriend
hond
toeval
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  Vul het goede woord in. De eerste is al voorgedaan.

 1 Heel verliefd is smoorverliefd.

 2 Heel gek is ..................................................................................gek.

 3 Heel dom is ..............................................................................dom.

 4 Heel lui is .........................................................................................lui.

 5 Heel droog is ......................................................................droog.

  Wie is Rolf? Lees eerst de omschrijving.

Omschrijving: Rolf is klein en dik met een bril. Hij heeft donker haar.

   Hij draagt altijd een leren jack met een opstaande kraag.  

  Hoe zou jij reageren als je zo’n vervelende jongen aan de telefoon kreeg?

Dan zou ik    ..........................................................................................................  , want  ............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eigen keuze

knetter
olie

aarts
kurk

heb je verteld
   waarom je dit kiest? dan is je antwoord goed!
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Hoe ver ben je?


